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25 años
de democracia local

empre he pensat que un dels trets
més importants de la gestió municipal és l’atenció i la recerca de solucions als problemes quotidians amb els
que s’enfronten els ciutadans: el sot
que s’ha fet en un carrer, la neteja de
les vies públiques, el sorolls, l’atenció
adequada quan es va a l’ajuntament
per algun tràmit...
Crec que aquest treball, prioritari de
cada dia, ha de ser compatible amb
algunes accions de més abast, que més
enllà del dia a dia serveixin per reflexionar i aprofundir sobre qüestions
d’interès col·lectiu com són la democràcia, la catalanitat o l’educació de les
generacions futures. Aquestes reflexions ajuden a donar-li sentit a la nostra vida en comunitat.
Per això vull remarcar com quelcom
força profitós la bona resposta que van
tenir els actes organitzats amb motiu
del centenari de Valentí Almirall, una
figura rellevant de la historia del catalanisme polític però també per el treball d’ajut als més dèbils que va realitzar des de la direcció de la Casa de la
Caritat i que tan vinculat va estar al a
vida del Papiol dels seu temps.
Entre la sortida al carrer d’aquest
número del Bat a Bat i el proper que
apareixerà a finals de desembre celebrarem un acte ple de simbolisme: el
lliurament a tots els ex alcaldes i ex
regidors de la medalla commemorativa
dels 25 anys d’Ajuntaments Democràtics que s’estan celebrant a tot Catalunya al llarg d’aquest 2004. Esteu
convidats a participar-hi. Per a un país
com el nostre, al que li ha costat tant
consolidar un sistema de democràcia
participativa, la fita dels vint-i-cinc
anys és molt important. En l’àmbit
local aquesta consolidació ens apropa
més a tots. L’acte per celebrar aquests
25 anys es concretarà en el lliurament
de medalles als ex alcaldes i ex regidors però els protagonistes hauran
estat tots els ciutadans i ciutadanes
que han sabut trobar camins d’entesa.
Camins que han permès treballar conjuntament per convertir el nostre país
en un territori pròsper i segur on hi val
la pena viure.

S

S

Albert Vilà
L’Alcalde

iempre he pensado que uno de los
rasgos más importantes de la gestión
municipal es la atención y la búsqueda de
soluciones a los problemas cotidianos
con los que se enfrentan los ciudadanos:
el bache que se ha hecho en una calle, la
limpieza de las vías públicas, el ruidos, la
atención adecuada cuando se va a al
ayuntamiento por algún trámite ...
Creo que este trabajo, prioritario de
cada día, tiene que ser compatible con
algunas acciones de más alcance, que
más allá del día a día sirvan para reflexionar y profundizar sobre cuestiones
de interés colectivo como son la democracia, la catalanidad o la educación de
las generaciones futuras. Estas reflexiones ayudan a darle sentido a nuestra
vida en comunidad.
Por eso quiero remarcar como algo bastante provechoso la buena respuesta
que tuvieron los actos organizados con
motivo del centenario de Valentí Almirall, una figura relevante de la historia
del catalanismo político pero también
por el trabajo de ayuda a los más débiles que realizó desde la dirección de la
Casa de la Caridad y qué tan vinculado
estuvo al a vida del Papiol de su tiempo.
Entre la salida a la calle de este número
del Bat a Bat y el próximo que aparecerá
a finales de diciembre, celebraremos un
acto lleno de simbolismo: la entrega a
todos los ex alcaldes y ex concejales de
la medalla conmemorativa de los 25
años de Ayuntamientos Democráticos
que se están celebrando en toda Cataluña a lo largo de este 2004. Estáis invitados a participar. Para un país como el
nuestro, en lo que le ha costado tanto
consolidar un sistema de democracia
participativa, el hito de los veinticinco
años es muy importante. En el ámbito
local esta consolidación nos acerca más
a todos. El acto para celebrar estos 25
años se concretará en la entrega de
medallas a los ex alcaldes y ex concejales pero los protagonistas habrán sido
todos los ciudadanos y ciudadanas que
han sabido encontrar caminos de entendimiento. Caminos que han permitido
trabajar conjuntamente para convertir
nuestro país en un territorio próspero y
seguro donde vale la pena vivir.
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25 anys
de democràcia local
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Editorial

El reportatge

Octubre 2004

Centenari de Valentí Almirall
al Castell del Papiol
Dies de Catalanisme i Cultura
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D’esquerra a dreta, Pere-Oriol Costa, Raimon Obiols, Jordi Pujol, Víctor Torras, Antoni Gutiérrez Díaz i Albert Vilà

Els passats 13 i 14 d’octubre van tenir lloc al Castell del Papiol les jornades que va organitzar
l’Ajuntament per commemorar el centenari de la mort de Valentí Almirall, un dels forjadors del
catalanisme modern i membre de la família propietària del Castell medieval del poble. Unes
jornades, en paraules de l’alcalde Albert Vilà, “per rendir un càlid homenatge a un lliure
pensador que, des del Papiol, va fer molt per Catalunya”.
Quatre dels polítics més importants que des del govern o oposició han lluitat democràticament
per Catalunya en els últims 25 anys, l’ex president de la Generalitat Jordi Pujol, Raimon Obiols,
Víctor Torres i Antoni Gutiérrez Díaz, van participar en la taula rodona Què esperem del Nou
Estatut de Catalunya? El vespre anterior, Jaume Guillamet, Degà dels Estudis de Periodisme
de la Universitat Pompeu Fabra, va impartir la conferència Valentí Almirall, periodista i polític.
Tot just després del la Festa de la Hispanitat, el Papiol va viure dos dies
netament impregnats de cultura i catalanisme. Als actes hi van participar
més de setanta persones, en el dia
inaugural

amb

la

conferència

de

Jaume Guillamet, i es va vorejar les
dues-centes quan van presentar-se al
poble els ponents de la taula rodona de
la segona jornada. La arribada de l’ex
president de la Generalitat, Jordi Pujol,
així com dels polítics Raimon Obiols,
Víctor Torres i Antoni Gutiérrez Díaz va
generar molta expectació. La família
propietària del Castell va assistir a
l’acte quasi al complet i van fer d’amfitrions juntament els membres del
Públic assistent a les jornades

consistori i l’alcalde Albert Vilà. Aquest

El reportatge
va esmentar en els parlaments de presentació d’ambdós actes els motius de
la Commemoració del Centenari de
Valentí Almirall al Castell del Papiol.

“Si Almirall
fos viu estaria
treballant
pel Nou Estatut”
“Primer, perquè Valentí Almirall fou un
dels forjadors del Catalanisme polític,
qui va posar una de les primeres
pedres del catalanisme modern, i
segon perquè és membre de la família
propietària del Castell del Papiol, concretament era el germà de l’avi de la

Octubre 2004

senyora Adela Mora”
“Ha estat una sort i un honor per el
poble comptar amb els quatre ponents
d’aquesta taula per a parlar al voltant
de la pregunta Què esperem del nou
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Estatut de Catalunya i agraeixo profun-
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dament la seva presència. Tinc clar, després de la conferència d’ahir, -va acabar
afirmant l’alcalde- que si Valentí Almirall
fos actualment viu estaria, com ells, treballant i aportant les seves idees pel
Nou Estatut”.

Moment de la Taula rodona Què esperem del Nou Estatut de Catalunya?

Conferència inaugural de les jornades
Les jornades sobre Valentí Almirall al Castell del Papiol van

Florals), criticava la pena de mort, proposava una relació més

començar el vespre del dimecres 13 d’octubre, amb la conferèn-

armoniosa entre l’home i la natura o celebrava els viatges com la

cia de Jaume Guillamet, historiador, periodista i actual Degà

millor fórmula per a trencar amb localismes estrets de mires.

dels Estudis de Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra, titu-

Jaume Guillamet va aprofundir en la problemàtica política del

lada Valentí Almiral, periodista i polític.

moment, uns anys turbulents marcats per la Primera República, i

Guillamet va glossar la figura d’Almirall destacant-lo com el primer

va destacar també alguns detalls personals d’Almirall. Un home

polític català modern que va bastir la idea del catalanisme i que va

“descuidat, malgirbat, amb el llaç sempre mal col·locat”, amb una

utilitzar la premsa per a difondre-la. Una premsa que ell mateix va

gran capacitat de lideratge, amic de la bohèmia benestant de la

ajudar a crear, com a fundador entre d’altres del Diari Català, el pri-

dècada dels seixanta (S.XIX) que va casar-se pocs anys abans de

mer diari en la nostra llengua, o com a inspirador de La Campana de

morir, i que mai, tot i les seves idees progressistes i la dedicació de

Gracia, i en els que va deixar bona part de la seva fortuna personal.

gairebé tota la seva fortuna al servei dels seus ideals, va oblidar

Segons l’historiador, Almirall era una home progressista, va dirigir

que formava part, “era, un esglaó més d’una família noble”.

també la Casa de la Caritat de Barcelona, i lliure pensador que des

Almirall, un dels primers intel·lectuals catalans que va mirar

de la tribuna que li oferien les seves publicacions defensava les

abans cap a París que cap a Madrid, va ser definit com un home

teories de Darwin, una literatura catalana basada en el català

lliure –no en va, disposava d’una gran fortuna personal- romàn-

“que la gent parla” (en contraposició al català poètic dels Jocs

tic, i que estimava a Catalunya.

El reportatge
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Pujol, Obiols, Torres i Gutiérrez Díaz
demanen el consens de tots els polítics
per a fer el Nou Estatut
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Jordi Pujol

Els quatre veterans polítics
van demanar al llarg de la
taula rodona que va tenir lloc
el segon dia de les jornades
sobre el centenari de Valentí
Almirall que el treball en
l’elaboració de l’actual
reforma de l’Estatut de
Catalunya fos molt
consensuat. Es tracta de que
totes les forces polítiques
treballin coordinades per
aconseguir un projecte fort
que, en paraules de Jordi
Pujol, “els hi puguem
presentar a l’Estat Espanyol
i a veure què passa”.

Raimon Obiols

Víctor Torres

Antoni Gutiérrez Díaz

Mancances de l’actual Estatut

es va sentir “inquiet davant de l’estatut”

Els ponents de la taula van recordar el

de Sau, encara que el defensés i que

naixament de l’Estatut de Sau, el marc

estava convençut que “quan la democrà-

que, en paraules d’Antoni Gutiérrez Díaz,

cia s’extengués el podríem reformar”,

“ens ha servit per caminar molt seriosa-

reconeixent finalment que “l’Estatut

ment durant aquests últims vint anys”.

actual podria haver donat més joc del

Un Estatut que segons Víctor Torres “no

que finalment ha donat”. Obiols per la

s’hauria de reformar, sinó que ara es

seva part va lamentar que “malgrat un

tracta de fer-ne un de nou”. Jordi Pujol,

període llarg de democràcia” l’Estatut

en relació al mateix text, va recordar que

“no ha evolucionat”.

Durant l’acte, presentat per l’Alcalde
Albert Vilà i moderat per Pere-Oriol
Costa, catedràtic de Comunicació de la
Universitat Autònoma de Barcelona i
director tècnic del Pla Estratègic del
Papiol 2010, es va preguntar als convidats
sobre les mancances de l’actual Estatut,
en especial les relacionades amb el tema
del finançament, i sobre les millores
essencials que el nou text ha d’adoptar.

Jaume Guillamet parla amb l’alcalde després de la seva conferència

El reportatge
“El Nou Estaut
depèn
exclusivament
de nosaltres
mateixos”
amb la Franja”. D’aquesta manera, “es
veurà que moltes de les coses que es
demanen ja les tenen altres estatuts” i
no entren en contradicció amb la Constitució Espanyola. El polític d’Esquerra
Republicana, el de més edat de tots
quatre, va exigir de recuperar competències semblants a les que tenia l’anterior
estatut, el de Núria, com les d’ordre
públic. Torres va aprofitar per recordar
la saviesa, encara que ideològicament
Adela Mora saluda als polítics convidats

“un cop de timó” perquè “el Nou Estatut

Ortega y Gasset, lamentant l’escàs nivell

Tema cabdal de la reforma pels quatre

reculli el paper de Catalunya en l’àmbit

del molts polítics espanyols actuals.

ponents, van estar d’acord en reclamar

europeu”, cosa que el també Eurodiputat

“la suficiència financera i la capacitat nor-

Raimon Obiols va ressaltar.

Consens entre les forces polítiques

mativa”. Pujol va evocar una frase en cas-

Per la seva part Víctor Torres va sugge-

Raimon Obiols va acabar dient, en to

tellà que diu que “la solidaridad se paga

rir que els ponents de l’actual reforma es

d’humor, que “si els actuals ponents de

con bienes ajenos” tot referint-se al que

fixessin amb els Estatuts d’Autonomia

la reforma de l’Estatut no es posen

per l’ex president de la Generalitat són

d’altres comunitats espanyoles per des-

d’acord ens poden trucar a nosaltres

unes condicions econòmiques per Catalu-

cobrir com, per exemple “l’Estatut

quatre”. L’entesa dels ponents va ser

nya “absolutament draconianes”. Obiols

d’Aragó permet legalment a aquesta

una de les imatges de la xerrada. Jordi

va demanar que “Catalunya tingui un

comunitat d’annexionar-se l’Alta Riba-

Pujol, per la seva part, va acabar afir-

finançament d’acord amb la població i faci

gorça i en canvi al nostre Estatut no hi

mant que l’actual Estatut depèn exclu-

un esforç fiscal segons la seva renda”.

ha fórmula legal per que ho puguem fer

sivament “de nosaltres mateixos”.

“Els quatre
ponents
van reclamar
la suficiència
financera
i la capacitat
normativa”
Millores per el Nou Estatut
Jordi Pujol va demanar que el coneixement del català “no sigui un mèrit sinó
una condició” per entrar a treballar a l’Administració, va requerir de recuperar el
sentit de les competències exclusives
–com la de Cultura-, i alhora d’encarregarse’n de noves com seria el terreny de la
immigració. Antoni Gutiérrez va reclamar
Moment del piscolabis en el que es va convidar als participants a l’acte
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polítics com Unamuno, Gil Robles o

El Finançament
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contraria a ell, dels seus antic oponents

Serveis Personals
La Gent Gran Visita les Mines de Cercs
El passat 6 d’octubre la Gent Gran del Papiol va gaudir
del seu dia d’excursió gratuïta que anualment organitza l’Ajuntament, vinculat des de fa uns anys a la
Marxa de la Gent Gran del Baix Llobregat. Aquesta sortida que té un marcat to cultural, apropa als habitants
majors de 60 anys del Papiol, jubilats i pensionistes, a
diferents indrets de Catalunya. Enguany es van escollir
les mines de Cercs, a la comarca del Berguedà. La sortida va reunir 180 avis que es van repartir en quatre
autocars. Les edats dels participants en la sortida anaven dels 60 anys dels més joves als noranta-un dels
més grans. Després de la visita al museu de les mines
de Cercs, situat al poble de Sant Cornelli, l’expedició
es va apropar a un jaciment arqueològic de primera
magnitud. Al poble de Fumanya, a set quilometres de

Un dels autocars, sense cap plaça buida

Octubre 2004

distància, els participants van poder veure a una paret
de milions d’anys d’antiguitat les petjades que van dei-

Tots els presents van dinar al Restaurant Sant Bàrbara (patrona dels

xar uns dinosaures.

miners) on va tenir lloc també un ball de fi de festa, per cert, molt animat.
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Al Jaciment arqueològic de Fumanya

LES MINES DE CERCS
Es troben situades a la colònia minera
de Sant Cornelli, a 960 metres d’altitud.
Aquesta colònia es va fundar a finals
del segle XIX per allotjar-hi la població
que treballava a les mines de carbó, tot
fent servir el model de colònia industrial que ja estava arrelat a Catalunya
des de feia anys.
Al 1911 l’empresa Carbons de Berga, la més
important del sector a Catalunya, anun-

ciava públicament la fi de les explotacions
carboníferes. Va començar aleshores un
llarg i difícil procés que culminà l’any 1991 i
que va deixar les antigues colònies industrials buides. Enmig d’aquest panorama
de reconversions industrials es va proposar la idea de crear un Museu de les Mines
i ubicar-lo en un espai que en el procés
desventallament l’empresa minera cediria
al municipi. L’Ajuntament de Cercs tenia

molt clar que la història dels miners no
podia quedar amagada a l’interior de les
galeries. El Museu va obrir les portes per
primera vegada l’any 1999 i la seva gestió
va a càrrec del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica.
El museu explica la vida quotidiana dels
treballadors de les mines així com a les
característiques tècniques de l’extracció
del carbó.

Serveis Personals
El Bus de l’Estació
Gener-Agost

Ginecologia
a l’ambulatori
de Molins de Rei
L’Ajuntament del Papiol ha signat un conveni amb l’Ajuntament
de Molins de Rei perquè les dones del poble que es facin la revisió anual de ginecologia per la Seguretat Social, puguin fer-ho a
l’ambulatori del poble veí.
Fins ara aquesta possibilitat restava en exclusiva a l’ambulatori de Sant Feliu de Llobregat, però des d’aquest mes d’octubre, gràcies a que l’Institut Català de la Salut ha augmentat
els recursos per a l’Ambulatori de Molins, aquest podrà assumir l’atenció d’aquelles dones que vulguin fer-se la revisió
anual.
Per fixar les visites s’ha de trucar amb uns sis mesos
d’antelació, encara que es pretén reduir aquest temps

El Bus de l’Estació ha transportat a 59.360 passatgers en el

d’espera. Les urgències ginecològiques s’atenen al

període de Gener a Agost d’enguany. El transport ha estat

mateix dia.

bàsicament de gent que valida el bitllet (amb Targeta de 10

Octubre 2004

Bus de l’Estació

viatges o més). La compra de bitllets al conductor només l’han
tació de 6.954 euros (1 euro per bitllet).
Al llarg d’aquest període, l’autobús, en els seus viatges de l’estació al centre del poble i del centre del poble a l’estació, ha
recorregut 28.215 quilòmetres.

Temps de Teatre
Campanya “Anem al Teatre”
L’Ajuntament del Papiol, amb col·laboració amb Caixa de
Terrassa, endega un nou any la campanya “Anem al teatre”

HORARIS
DE LA RENFE
Els horaris de tren de RENFE Cercanías, a
la línia que uneix Manresa i Sant Vicenç de
Calders que es van veure alterats per les
obres de l’AVE, continuaran de la mateixa
manera fins els dia 15 de novembre,
sempre que RENFE no torni a avisar d’un
nou retràs en les obres. Fins a nou avis...

per apropar als ciutadans i ciutadanes del Papiol als espectacles de l’escena barcelonina. Aquesta temporada de tardor-hivern les sortides en autocar duran a veure les
següents obres:

13 de novembre
“Mar i Cel” al Teatre Nacional de Catalunya.

18 de Desembre
“Smoking” al Teatre Tívol.

29 de gener
“Les tres Germanes” al Teatre Nacional de Catalunya.
Les entrades es poden adquirir, com cada any, a la Caixa
de Terrassa.

Estació de RENFE del Papiol
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realitzada 6.954 persones del total. Amb la conseqüent recap-

E s p a i Ve r d
El futur de Collserola
Malgrat la percepció que en tenim els ciuta-

a tocar el nucli urbà de Sant Cugat i suposa

Rei, resten sota l'amenaça d'urbanització. Un

dans dels municipis que l’envolten, l’espai

el cop més dur a la connectivitat natural de

exemple recent n’és l’aprovació del projecte

Collserola amb la plana del Vallès.

urbanístic Porta Barcelona d'Esplugues (cone-

Octubre 2004

natural de Collserola no està previst que
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segueixi tal com és ara sinó que en el plane-

• La fragmentació: provocada per tot un seguit

jament urbanístic vigent, moltes de les zones

d'urbanitzacions i vies de comunicació. Actual-

• La contaminació: l'Entitat Metropolitana del

naturals existents han de deixar pas a urba-

ment estan previstes tres grans infrastructures

Medi Ambient va intentar promoure, fa uns

nitzacions, infraestructures, camps de golf...

viàries: el túnel d'Horta, el túnel Central i el vial

anys, la construcció d'un nou abocador metro-

amb l’impacte ecològic que això comporta.

de Cornisa que fragmentarien els espais naturals

polità de residus a la pedrera Berta (Sant

Aquest planejament prové del Pla general

de la serra i dificultarien la mobilitat de les pobla-

Cugat - el Papiol) amb el suport del Consorci

metropolità (PGM) que es va aprovar l’any 1976;

cions d’animals. D’altra banda, el túnel d'Horta

de Collserola i del govern de la Generalitat. L’a-

malgrat haver-se aprovat a les darreries del

fomenta el transport privat entre el Vallès i Bar-

juntament del Papiol i diverses entitats van

franquisme i que es va fer pensant que a l’àrea

celona tot malmeten la serra de Collserola, aug-

interposar un recurs contenciós administratiu

metropolitana de Barcelona hi hauria 11 milions

mentant el trànsit de vehicles a banda i banda

contra la decisió de permetre abocar residus

d’habitants, des d’aleshores, les diferents admi-

del túnel i consolida el Centre Direccional.

municipals a la pedrera i finalment només s’hi

gut com a Pla Caufec), als límits del Parc.

nistracions no han sabut, o no han volgut, actua-

• La pèrdua d'espai: diversos espais de la serra

litzar-lo. A hores d’ara, la principal raó per la qual

pateixen l’amenaça de la construcció de nous

Collserola no està encara completament degra-

equipaments i urbanitzacions, especialment en

Així doncs, és necessari un replanteig profund i

dada és que es tracta d'un espai muntanyós.

zones agrícoles. A banda dels casos de Torre

una actualització dels criteris urbanístics i d’usos

L’actual planejament urbanístic presenta

Negra (Sant Cugat) on la pressió popular sem-

que afecten Collserola tot incorporant concep-

diversos perills per a la pervivència dels

bla que ha aconseguit aturar-ne la urbanització

tes com el desenvolupament sostenible i el man-

valors ecològics de Collserola:

i Cerdanyola on de moment s’ha descartat la

teniment de la biodiversitat si volem que Collse-

• L'aïllament: l'operació urbanística més gran

construcció d'un nou camp de golf a l'espai

rola segueixi essent un espai natural de veritat i

de tota l'àrea metropolitana és l’anomenat

agroforestal de can Codina-can Canaletes,

evitar que poc a poc esdevingui un simple parc

Centre Direccional de Cerdanyola que

molts altres terrenys (com els de can Rabella, el

urbà, una illa verda enmig d’un mar de ciment.

implica el creixement del municipi quasi fins

Terral i els de sobre de can Graner) a Molins de

abocaran terres i runes, com contemplava inicialment el pla de restauració de la pedrera.

CEPA

La tardor a Collserola
Al municipi del Papiol tenim la sort que bona part del municipi està

La salamandra, però, és una mica difícil trobar perquè és d’hàbits més aviat

inclòs dins l’espai natural de Collserola que, malgrat estar situat en un

nocturns i necessita que l’ambient sigui molt humit per sortir. El que no són

entorn metropolità, manté uns valors naturals i paisatgístics molt inte-

vermell esclatant quan són madurs, són deliciosament comestibles si bé

tan difícils de trobar són amfibis com la reineta meridional (Hyla meridionalis), la granota comuna (Rana perezi), gripau comú (Bufo bufo spinosus) o el
tòtil comú (Alytes obstetricans almogavarii). També podem trobar alguns
rèptils totalment inofensius com la serp d'aigua (Natrix maura) i la serp
collaret (Natrix natrix). Si volem anar sobre segur podem l'embassament de
Vallvidrera que és un dels ecosistemes herpetològicament més rics de Catalunya que conté el 100% de les espècies d'amfibis propis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el 75% dels de la província de Barcelona (la resta no hi
són perquè tenen una distribució pirenaica).

menjar-ne massa pot provocar algun problema digestiu... Juntament

Finalment, cal recordar que aquesta és l’època d’aparició dels bolets i

amb els aglans (també glans o bellotes) eren aliment preat pels óssos

que els boscos de les serralades litorals tenen la reputació de tenir els

que havien poblat la serra de Collserola fins fa alguns segles.

rovellons més gustosos! A les pinedes hi podem trobar pinetells i el

Si tenim ganes de buscar una mica més podem mirar de trobar algun hàbitat

rovellons (Lactarius deliciosus i L. sanguifluus), cualgres picants (Rus-

humit com els boscos de ribera que queden. Aquestes zones es concentren

sula sanguinea, R. torulosa), la pota de perdiu (Chroogomphus rutilus),
els mollerics (Suillus bellinii, S. collinitus, S. granulatus), els camagrocs
(Cantharellus lutescens)... mentre que als alzinars són més freqüents
diferents cualgres (Russula), l’alzinoi (Armillaria mellea), el rossinyol
(Cantharellus cibarius) o el peu de rata groc (Ramaria flava).

ressants. La tardor, a més, és una època especialment interessant per
fer excursions pels diversos sistemes vegetals que hi ha a la serra:
aquesta és la època de fructificació del cirerer d’arboç, de l’aparició dels
bolets o de la reproducció de la salamandra.
El cirerer d’arboç el podem trobar fàcilment en garrigues i, especialment, en alzinars. Té la peculiaritat que els seus fruits triguen un any a
madurar de manera que coexisteixen fruits i flors. Els fruits, de color

especialment al llarg del curs dels torrents i petites rieres, especialment a les
fondalades de la vessant nord de Collserola. Hi trobem encara petits retalls
d’avellanedes, de gatelledes així com també omedes en les fondalades de
sòls permanentment humits. Aquests espais són l’hàbitat de gran quantitat
de rèptils entre els quals cal destacar per la seva espectacularitat la sala-

Bona tardor!

mandra comuna (Salamandra salamandra terrestris) els mascles de la qual
en aquesta època abandonen els seus refugis per anar a cercar les femelles.

CEPA

Urbanisme
Adjudicat el projecte de reforma dels carrers
Joan Miró, Josep Pla, Lleida i Girona
Al llarg de la Junta de Govern del
passat 5 d’octubre l’Ajuntament del
Papiol va adjudicar el projecte d’obres ordinàries dels carrers Joan
Miró, Josep Pla, Lleida i Girona a
l’empresa COTESA (Construcciones
Técnico Especializadas SA). Aquest
carrers, actualment no urbanitzats,
s’hi faran obres per construir-hi la
calçada, les voreres i l’enllumenat.
De la mateixa manera s’hi col·locarà
el mobiliari urbà pertinent així com
Octubre 2004

també s’aprofitarà per renovar el clavagueram.
Les despeses del cost total aproximat de les obres d’execució dels
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carrers Joan Miró, Josep Pla, Lleida i

de BAT a bat

Girona, estan finançades en un 39 %
de forma directa o indirecta per l’Ajuntament i en el 60% restant per
part dels mateixos veïns. El començament de les obres es preveu per
abans de final d’any. Si aquestes es
desenvolupen amb normalitat s’allargaran sis mesos, fins el mes de juny
de 2005.

Imatges dels carrers que esperen ser reformats

Nous edificis
de protecció oficial

Segona fase de construcció
a la zona esportiva
La Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barce-

les

lona, d’acord amb l’Ajuntament del Papiol ha iniciat el concurs per

obres que tenen

tal d’adjudicar el projecte constructiu de la nova fase de la zona

lloc

edificis

esportiva del poble. Després de la remodelació del camp de futbol i

nous de protecció

dels nous vestidors del mateix camp, la segona fase compren els

oficial que s’estan

nous vestuaris de la piscina així com la connexió fins el tennis. D’a-

construint a l’Avin-

questa manera s’acabarà una reforma que centralitza la zona espor-

guda de la Genera-

tiva del Papiol. Les últimes obres que han afectat aquest gran com-

litat. S’espera que

plex esportiu van tenir lloc a la piscina, al llarg del passat mes de

la construcció d’aquest nou edifici acabi abans

juny. La reforma va comprendre, entre d’altres, la extensió del sola-

d’estiu.

rium per aprendre el sol i el canvi de lloc de l’entrada a les

Imatge
als

de

instal·lacions.

Educació

Octubre 2004

L’ESCOLA PAU VILA
HA REAGRUPAT ELS SEUS ALUMNES

de BAT a bat
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El Papiol va inaugurar
l’inici de curs amb una
reforma radical de les seves
infrastructures escolars.
Així com el curs passat es
va acabar amb tres edificis
repartits per tot el poble
que albergaven les diferents
aules, els menjadors o els
despatxos dels mestres,
aquest nou curs s’ha
començat amb dos edificis
que en el mateix recinte
educatiu compten amb
totes les necessitats dels
alumnes. Ara, per exemple,
hi ha construïda una gran
sala per a fer gimnàs amb la
que abans el centre no
comptava.
Dos alumnes fan exercicis a classe

El canvi suposa entre d’altres, que a par-

nens, que ja no han de sortir de l’ escola

tir d’aquest mes de setembre tots els

amb autobús per poder anar al menja-

nens del Papiol es lleven al matí i es diri-

dor escolar, com s’havia fet fins ara. A

geixen a la mateixa escola, amb l’alegria

més a més, el nou edifici construït és

conseqüent dels pares que no han de

nou i compta amb totes les avantatges

desdoblar-se per a portar els seus fills a

d’un centre del segle XXI.

recintes diferents a la mateixa hora; i

només els alumnes i els pares s’han

per altra banda, dels mateixos nens i

beneficiat d’aquest canvi. Els mestres

Però no

podran compartir amb naturalitat el
projecte educatiu dels cursos que por-

Mural als passadissos de l’Escola

“EL nou edifici
construït compta
amb tots els
avantatges
d’un centre
del segle XXI”
mestres per a donar

una atenció

òptima als seus alumnes.

ten amb els seus companys i amb la

Tot i així, com en qualsevol inici tothom

direcció del centre, cosa que afavorirà la

s’ha d’anar adaptant a la nova situació.

seva indispensable feina per a la educa-

El mateix director en ho explica: “no

ció dels nens i nenes del Papiol.

estem acostumats a estar tots junts”.

El director Joaquim Ventura, que treba-

Per a veure com podien organitzar una

lla a l’Escola Pau Vila des de fa més de

escola que en el fons comença de nou

20 anys, quan encara es deia Escola

s’han fixat amb alguns centres de la

Calvo Sotelo, explica que, després d’a-

comarca i han hagut de dissenyar des

questa reforma, “si ens comparem amb

de la sortida dels alumnes de l’escola

els pobles del voltant estem en la glò-

fins a la manera en que pares i mares

ria”. La ratio d’alumnes per classe és de

deixen o venen a recollir als seus fills i

20 alumnes, comparat amb, per exem-

filles al centre. La cuina, per exemple,

ple, Molins de Rei, aquesta ratio és de

també ha canviat i el menjador on tots

26. Queda clar que menys alumnes a

els alumnes poden menjar de nou junts i

classe signifiquen més possibilitats pels

sense moure’s del recinte n’és la nova

Educació
estrella. La seva cuinera, Conchi Calvo,

afirma, per exemple, que li agradaria que

també s’està adaptant. “Ara faig moltes

“al pati dels més menuts s’hi col·loques-

voltes, molts moviments innecessaris,

sin ombres per passar menys calor”. Són

perquè encara no la tinc dominada, però

problemes que normalment succeeixen

estic molt a gust. Primer perquè els

quan un centre d’aquestes mides s’inau-

estris i la tecnologia de la cuina són molt

gura i que s’aniran solucionant el més

moderns i segon perquè ara veig als
nens com mengen, tinc una finestra per
la que puc veure si als menuts els agrada
el menjar que faig”.

ràpid que es pugui. Alguns mestres
també enyoren les antigues escoles, per
tots els anys passats, però tot i així, tal
com afirma l’ Àngels Tarrats, també mestre, “estem en un projecte comú i, per

En aquesta línia d’adaptació es mostra la

tant, el més normal és que estiguem tots

Flora Castellet, mestre de l’escola, quan

junts”.

INAUGURACIÓ
DEL NOU EDIFICI
DE L’ESCOLA
El passat 18 de setembre va tenir lloc
l’acte oficial d’inauguració de l’escola Pau
Vila. El Papiol va comptar amb la presència de la Consellera d’Educació del
govern de la Generalitat de Catalunya
Marta Cid. Al llarg de l’acte, la van acompanyar l’alcalde del Papiol, Albert Vilà; la
Delegada de la Generalitat, Carme Arnau;
el director del centre, Joaquim Ventura, i
la Presidenta de l’AMPA, Carmen Olmedo.
La Consellera Marta Cid, va afirmar durant
els seu parlament que “l’escola pública és
un bé per a tots i el futur i per tant l’hem de
al Papiol pugueu estudiar amb totes les
necessitats cobertes ja que un poble petit
no ha de perquè tenir menys oportunitats
que en un de gran”. L’alcalde, per la seva
part, va recordar que “són molts anys que

Octubre 2004

protegir i mimar i estem molt contents que
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perquè arribés el dia que els alumnes del
Papiol tinguessin una escola digna i bonica
on els professors només s’hagin de preocupar d’ensenyar i educar i els alumnes de
passar-ho bé i aprendre”.
La construcció del nou centre, que ha
Cuina i menjador s’han estrenat al setembre

durat aproximadament un any i ha estat
costejada per la Generalitat sobre un
terreny que ha cedit l’Ajuntament, va
recollir els elogis de tot el presents, que
el dissabte de la inauguració van poder
visitar-lo al llarg de tot el matí.

Instal·lacions del nou gimnàs

Els polítics i l’equip directiu
van visitar el nou edifici

de BAT a bat

aquesta reivindicació s’ha estat treballant

Educació
Un dia d’escola, amb la família Balboa

Octubre 2004

Els nens veuen els dibuixos
abans de sortir de casa

cina, a escassos 25 metres caminant del centre. Tot

la família Balboa ja són a punt, a la sala d’estar

un luxe. La Sandra Suárez veu el nou centre i es

per anar cap a l’escola. La Sandra, sis anys, l’Aure-

posa contenta, pels seus fills. “Jo vaig estudiar a l’es-

lio, cinc anys, i en David, quatre anys, és el primer

cola Pau Vila i ja li tocava una reforma com aquesta”

any que van a la mateixa escola. La seva mare, la

diu. “Ara les coses han canviat, els nostres fills reben

Sandra Suárez, que ja els ha donat d’esmorzar, els

una educació millor que la que rebíem nosaltres,.

ajuda a posar-se les caçadores i en companyia de

Ara fan anglès des de petits, tenen aules d’informà-

la Sofia, una amiga que la mare també durà a l’es-

tica, fan classes de piscina...” afirma convençuda “i

cola, surten de casa. Són dos quarts de nou del

amb una escola com aquesta només poden sortir

matí i ara, com afirma la Sandra-mare “ja no tinc

ben educats”. La Sandra està encantada tant amb la

que patir per portar a uns a una escola i a uns

nova escola, com amb els professors dels seus fills,

altres a un altre. A vegades, sobretot quan marxa-

dels qui diu que fan una “feina magnífica”.

ven d’excursió amb l’autocar no em podia ni aco-

No només la mares està contenta amb l’escola, a

miadar d’ells i em sabia mot greu”.

la pregunta a la seva filla petita de què et sembla

Tots cinc pugen al cotxe i, des de casa seva, als pri-

la nova escola, aquesta respon amb la ingenuïtat

mers números del carrer Àngel Guimerà, es dirigei-

que han de tenir tots els nens: “M’agrada perquè

xen a l’escola Pau Vila, en el primer any que aquesta

és molt gran i es molt guai”

escola té reunides en un mateix recinte totes les

Tant la Sandra petita, a segon de primària, Com

dependències. Els nens entraran al centre i no en tor-

l’Aurelio i el David, a P5 i P4 respectivament, els

naran a sortir fins a dos quarts de cinc.

espera una dia ple d’activitats. Aprendran a llegir,

L’any passat havien d’agafar un autocar per anar als

a escriure, els ensenyaran a sumar, a nedar, a ima-

menjadors. Ara, surten però per anar fins a la pis-

ginar... Un dia normal, a una escola normal.

de BAT a bat
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Dins del cotxe s dirigeixen
cap a l’escola

A les 9 menys vint minuts del matí els tres fills de

Els nens Balboa arriben
a la Plaça Dr. Barberà

A la classe del David,
aprenent a contar

La Sandra
al nou menjador

La Sandra
atenta a un dictat

L’Aurelio
a classe fent exercicis

La mare els ve a recollir
a tots tres

*Les fotos que il·lustren aquest reportatge són fruit del seguiment d’un dia en la vida escolar dels germans Balboa. Molt amablement la família
Balboa Suárez va accedir a la proposta del Bat a Bat per a fotografiar als seus fills. A causa de la llei que protegeix la imatge dels menors,i la
impossibilitat de demanar permís a totes les famílies que tenen fills a l’escola, era necessari centrar les fotografies en una sola família que ens
donés permís per a reproduir-les a la revista del poble.

Esports
FESTA D’INAUGURACIÓ
DE LA TEMPORADA D’ESPORT BASE
Com cada any, el passat mes de

moviments del joc. També van partici-

setembre es va donar per inaugurada, al

par en les partides que es van fer de

mateix temps que el curs escolar, la

Ping pong, on plenes de gom a gom,

temporada de l’esport base. Al llarg del

totes les taules de joc, al llarg de tot el

dissabte 18 de setembre, en una festa

dia, es van veure moments molt emo-

que va congregar a moltes de les famí-

cionats. Especialment a la innovadora

lies que tenen fills jugant en alguna de

taula de ping pong rodona. L’activitat

les seccions de l’esport base, els jocs, el

del Korfball va ajuntar als més grans.

ball i una desfilada en van ser els prota-

Alevins i infantils, especialment els

gonistes.

components dels equips de Handbol,
van ser els nenes i nenes que més hi
van participar.

L’Activitat de Tir en Arc va tenir molta
acceptació

Una de les activitats més valorades va
Octubre 2004

ser la del Tir en arc, per l’èxit de participació i en la organització, ja que l’esforç
en seguretat que mereix una activitat
com aquesta és molt important. Els
monitors van col·locar globus perquè
i nenes van rebre l’assessorament de
Korfball, un nou joc que comença a tenir adeptes

tècnics titulats per apuntar bé en els
seus tirs.

Activitats al llarg del dia
Els més menuts van poder jugar als

Ball Country i desfilada

escacs gegant, on els monitors van

El grup de Country “IN Line” va ame-

conduir l’activitat

realitzant partides

nitzar la festa amb els seus balls

entre els grans mentre els més patits

importats de la cultura més popular

bellugaven, amb considerable esforç,

dels Estats Units i van donar classes

les peces dels taulell per aprendre els

de ball a aquells participants que ho

Moment del Ball Country organitzat
pel grup “In Line”

van voler. La desfilada, per la seva
part, va ser el moment que va
congregar a tots els nens i nenes en
una mateixa activitat. Aproximadament 120 dels integrants de l’esport
base (comptant els nens i nenes, els

El taulell gegant d’escacs,
esport intel·ligent

monitors i la junta directiva) van desfilar per la pista polisportiva. Va ser
el moment més emotiu tant pels
pares i mares que van cridar i donar
ànims des de la grada com pels nens i
nenes que es van sentir ampliament
recolzats.
La festa de l’Esport Base, celebrada dins
i fora del polisportiu, va comptar amb
una projecció en pantalla gegant de les
activitats realitzades durant la tempoIntegrants de l’Esport Base en un moment del joc

rada passada.

La taula de ping pong rodona va ser molt
comentada

de BAT a bat
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els tiradors els fessin explotar i els nens

Grups Municipals
Un projecte fiscal satisfactori

Octubre 2004

Els que vam assistir al ple de l’últim
dijous de novembre vam conèixer el
plantejament fiscal que proposa la coalició de govern a L’Ajuntament per el proper any 2005. Com a representants de
Junts hem de manifestar la nostra satisfacció per els plantejaments que han
inspirat les decisions de l’Ajuntament
que s’ajusten i superen el que es va
recollir en els programes electorals tant
de les eleccions de 1999 com les de
2003.
D’ entrada cal dir que l’Ajuntament no
augmenta cap dels impostos que afecten directament als ciutadans i a les
famílies. Aquesta congelació dels impostos que afecten a les persones s’ha fet
en base a tres elements que volem des-

tacar: L’actual equip de govern esta
aconseguint treure el màxim rendiment
possible dels seus recursos. L’Ajuntament s’ha transformat en un instrument
eficaç i això fa que amb el mateix nombre de persones que fa cinc anys, sense
haver augmentat pràcticament les plantilles, s’aconsegueix una major eficàcia.
El segon element que volem destacar és
que sense pujar els impostos i taxes es
pot mantenir el mateix nombre de serveis del que gaudim els ciutadans i la
mateixa qualitat. Això també és fruit de
la bona gestió i d’haver fet els números
amb realisme.
El bus de l’estació que és un dels serveis
més costosos incorporats per l’actual
Ajuntament pot servir d’exemple ja que

el seu dèficit en el 2004 serà molt
menor del que estava previst.
Volem destacar en tercer lloc la projecció social del projecte fiscal de l’Ajuntament ja que l’increment de recaptació
que es preveu recaurà encara que de
forma moderada sobre les entitats econòmiques que guanyen més diners.
Bona gestió, increments mínims, eficàcia i protecció social han estat els principis recollits en els programes fiscals de
Junts. D’aquí la nostra satisfacció.

posseir els instruments necessaris per
a la construcció socio-econòmica de
Catalunya.
Amb el transcurs dels anys s’ha anat
desgastant i han aparegut una sèrie de
necessitats i noves competències que
haurien de contemplar-se en el Nou
Estatut, essent una de les més notòries
la creació de l’Agència Tributària Catalana, perquè Catalunya tingués capacitat de decisió financera, equiparant els
ingressos de Catalunya, a la seva població i renda.
Així mateix es considera bàsic un reco-

neixement, per part de l’Estat Espanyol,
d’un estat pluricultural, territorial i lingüístic.
Cal manifestar que l’Estatut és l’instrument per a millorar el progrés de Catalunya, com a projecte col·lectiu per als
seus ciutadans.
Els ponents van coincidir en que el futur
de Catalunya està a les nostres mans.
Un futur esperançador i optimista... I
prova d’això, està la història de Catalunya, perquè Catalunya ha forjat amb la
seva història el present i amb el present
forjarà el seu futur.

Per nosaltres es un camí erroni, ja que
això es eludir el problema i no posar-hi
solució. En lloc de sortir fora, hauríem
de demanar, manifestar-se, fer actes de
protesta...en fi, qualsevol intent de nopassivitat respecta el veritable problema.

però no tenim ningú que ens demani un
seguiment d’aquests.

D’aquí la nostra satisfacció i potser
també la nostra sorpresa que un partit
com el PSC, que aplica polítiques progresistes a Catalunya, vagi votar en contra
d’aquesta política fiscal.

EL NOU ESTATUT
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Amb motiu del centenari de la mort d’en
Valentí Almirall, el passat 14 d’octubre
de 2004, al Castell del Papiol, va tenir
lloc una mesa rodona sobre “què esperem del nou Estatut?”.
Com a ponents vam comptar amb Raimon Obiols, Jordi Pujol, Víctor Tarrés i
Antoni Gutiérrez Díaz, actuant com a
moderador de l’acte en Pere Oriol Costa.
En contestació a les qüestions plantejades, Raimon Obiols va destacar que
l’Estatut vigent va tenir com a raó de
fons per a la seva creació, l’aspiració
catalana a autogovernar-se, per tal de

ERC
Volem fer una crida amb aquest escrit ,
a la gent jove del Papiol per que participi
més de la política de la Vila.
Tots tenim culpa de l’abandó que pateix per
part dels partits polítics el col·lectiu jove i
no donar el suficient protagonisme, però
per altre banda , molts joves han agafat la
postura còmoda d’anar a buscar fora allò
que no se li ofereix a El Papiol, a casa seva.

No sabem res dels plans estratègics del
nostre consistori respecta als joves,

Papiol es de tots per a tots, i els joves
també, per això volem convidar als joves
a que siguin protagonistes del seu poble
i vinguin a participar al nostre partit
ERC formant la secció de les JERC que
ens falta . on esteu? Salut , República i
visca Catalunya.

Ple Municipal

Plens ordinaris del 16 de setembre
i del 28 d’octubre de 2004
Els passats 16 de setembre i 28 d’octubre van tenir lloc a la sala de plens de l’Ajuntament els dos
primers plens del govern municipal després de l’estiu. Els temes més importants que es van votar van
ser els impostos i taxes que s’aplicaran el proper any 2005, l’aprovació del calendari de festes pel proper
any així com l’aprovació del servei d’acollida i teleassistència a les víctimes de la violència de gènere.

L’Ajuntament congela l’augment de taxes i impostos
Per altra banda, aug-

cidit no augmentar la

menta la quota men-

major part dels im-

sual de la Piscina Muni-

postos i taxes que

cipal en un 10% alhora

afecten directament

que es facilita el sis-

als ciutadans pel pro-

tema
Les taxes de les escombraries no pujen

pagament

Octubre 2004

per any 2005 i només

de

dels cursets. Aquests

augmentarà els que

es podran carregar als

afecten a les grans indústries.

comptes dels usuaris

En el Ple de l’Ajuntament del passat 28 d’octubre es va decidir el

directament des de l’A-

següent plec de mesures:

juntament i no s’haurà

No es toquen ni l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que

d’anar a les diferents caixes per a realitzar-lo.

Contruir serà més car per les empreses

afectà a totes aquelles persones que tenen vehicles, ni l’Impost
sobre la Transmissió del Valor dels Bens Immobles. En el terreny de
les taxes amb les que es grava als ciutadans que fan ús del servei,
tampoc s’han pujat les que afecten a les escombraries, al clave-

Dies de festa

gueram, les de llicències urbanístiques, expedició de documents

L’Ajuntament va resoldre que els dies de festa pel proper any

administratius, entrades de vehicles, reserves de via pública per a

2005 que depenen de la Corporació Municipal seran el 29 de

càrrega i descàrrega.En el capítol que afecta a les càrregues que

juliol (coincidint amb la Festa Major) i el 23 de setembre. El

augmentaran el proper any, l’Ajuntament ha pujat del 0’75% al

canvi de l’habitual segona Pascua al més de setembre es deu

1’1% l’IBI del 10% de les indústries amb més alt valor cadastral.

a que la Generalitat ja ha decidit fer festa oficial el dia de la

L’impost sobre Construccions i obres també ha augmentat i cons-

segona Pascua. L’Ajuntament ha escollit un nou dia, doncs,

truir serà més car per les empreses que s’hi dediquin. La rehabilita-

que coincidís amb una festa de la ciutat de Barcelona on la

ció i les obres menors, però, al deduir l’Ajuntament l’import de la

majoria de papiolencs hi treballen, perquè d’aquesta manera

taxa pagada en concepte de llicencies urbanístiques, acabaran

afectés el menys possible a les famílies.

essent més econòmiques pels contribuents.

En contra
de la violència domèstica
L’Ajuntament va aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal de Baix Llobregat i el mateix Ajuntament
per participar del servei d’acolliment d’urgència per a dones víctimes
de la violència domèstica al Baix Llobregat. Així mateix es va aprovar
el conveni per el desenvolupament del servei de teleassistència
domiciliària en el mateix tipus de casos de violència de gènere.
Imatge de la festa Major d'enguany

17
de BAT a bat

L’Ajuntament ha de-

Vida a la Vila
11 de setembre. La Diada al Papiol
El dia de la Diada Nacional de Catalunya, el Papiol
va realitzar els actes d’ofrena al monument que
el nostre poble té dedicat a Rafael de Casanovas.
50 papiolencs i papiolenques es van concentrar a les
12 del migdia a la mateixa plaça de Rafael de Casanovas
per seguir l’acte. Allí tots els grups polítics del Papiol
van fer l’ofrena floral al monument i l’alcalde va llegir
un discurs en commemoració de la festa de la Diada.
Discurs de l’Alcalde Albert Vilà.
Bon dia a tothom.
Ens tornem a trobar un altre 11 de Setembre davant el monument de
Rafel de Casanovas. Avui és un dia que els catalans reivindiquem i reclamem les llibertats nacionals de Catalunya que ens van ser preses per la
força de les armes aquell fatídic 11 de Setembre de 1714.

L’alcalde Albert Vilà parla als assistents.

Octubre 2004

Vull assenyalar que va ser durant els anys noranta del Segle XIX que tots
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els sectors del catalanisme, conservadors, federalistes i republicans van

nostre Parlament, per reformar l’actual Estatut de Catalunya. L’Estatut

escollir la data de 11 de Setembre enfront altres possibilitats emblemàti-

que volem, no és un privilegi, com han insinuat alguns, sinó que és un

ques: el dia de Corpus ( pel corpus de sang ) o el dia de Sant Jordi patró de

dret. I aquest dret neix de la pròpia identitat catalana, de la seva història

Catalunya. Es tractava, enfront les opcions descartades, d’una data de

específica, de l’existència d’una cultura i una llengua pròpia i del senti-

consens emotiu perquè no tenia connotacions religioses i, a més a més,

ment social, ja que la gent d’aquí, sense renunciar en cap cas als seus

era representativa de l’estat de lamentable situació de la nació catalana.

orígens tan diversos, som i pensem com a catalans i això és el què ha

Així com les nacions lliures senyalen un dia en el seu calendari com a

fet, al llarg dels anys, que entre nosaltres existeixi una consciència

festa nacional, Catalunya es manté en contrast dolguda però digne i

nacional pròpia.

commemora la seva més gran derrota militar. Esperem que algun dia

Quan ens preguntem què és el que esperem de l’Estatut, en l’àmbit de

podem senyalar una Festa Nacional.

les idees ho tenim clar: volem aquest reconeixement nacional. I això

Al Papiol, aquest any 2004, celebrem dues fites que són significatives.

s’ha de concretar... S’ha de concretar en un reconeixement, dins d’Es-

D’una part commemorem els 25 anys dels ajuntaments democràtics

panya i dins la Unió Europea, de la realitat i la força de la nostra llengua,

que entre altres coses permeten celebrar aquests actes amb total lliber-

parlada per moltes més persones que vàries de les llengües oficials

tat, i de l’altre, també ho vull ressaltar, commemoren els 100 anys de la

reconegudes a Europa.

mort de Valentí i Almirall, forjador dels catalanisme polític, i que va ser

Els catalans podem ser catalans per molts factors que tenim en comú,

membre de la família propietària del nostre castell.

però un dels factors més clars, més visibles i més naturalment simbò-

El clima polític en aquest 11 de setembre de 2004 ha millorat respecte

lics, és la Llengua Catalana.

l’any passat.

Un altre aspecte capdal a concretar és el què esperem del nou Estatut

La política a l’Estat espanyol es va enrarir degut a una gestió cada cop

en quan a capacitat d’autogovern i del dret a l’autodeterminació.

més radicalitzada del govern conservador de Madrid. Tant va ser així

Catalunya i els seus municipis tenen problemes urgents que cal resol-

que en molts moments semblava que la fustigació d’ Euskadi i de Cata-

dre. Necessiten transferències acompanyades dels recursos econòmics

lunya formava part de la seva política.

necessaris per afrontar les millores de les nostres infrastructures; la

Hem de constatar que en aquests últims dotze mesos hi ha hagut canvis

sanitat, que en molts aspectes sembla que anem enrera necessita un

força esperançadors pels interessos de Catalunya:

fort impuls; l’emigració i el benestar social, la cultura, la llengua i el medi

Primer va canviar el Govern de la Generalitat. El tripartit, format per

ambient, entre d’altres. Aquests aspectes que hem comentat i la seva

Esquerra, Iniciativa i Socialistes, no solament ha significat un trencament

solució serà la prova de si és possible un bon encaix de Catalunya en

de les aliances anteriors sinó que ha portat noves idees i noves formes de

l’Estat espanyol plurinacional.

gestió amb una renovació que, en democràcia, sempre és bona. Al Papiol

Espero que d’aquí a un any el balanç hagi estat força positiu i puguem

ja hem notat aquest canvi amb més i millors recursos. I després, al mes de

dir com el poeta Joan Oliver (“Pere Quart”), en el poema “Catalunya”:

març, un nou govern es va formar a Madrid. I fins ara està donant proves
de diàleg i de voler complir amb el què va prometre. També és bo el fet
que, per formar majories, s’hagi de recórrer al vot de partits catalans.
Hem dit que els canvis ressenyats ens obrem un nou panorama polític,
en el centre del qual trobem l’acord de totes les forces presents en el

“Com saba pacient sota l’escorça,
més pura revindrà l’antiga força
que ja es desvetlla d’amagat del déus.”
Visca El Papiol i Visca Catalunya !!!

Vida a la Vila
Alcaldes de l’àrea metropolitana
es reuneixen amb
el Govern de la Generalitat
L’alcalde del Papiol representa a nou municipis de l’àrea
El govern de la Generalitat va comprometre’s

supramunicipal, fill de l’antiga Corporació

a agilitzar la creació de la nova àrea metropo-

Metropolitana de Barcelona. Segons Albert

litana de Barcelona, prevista per l’any que ve,

Vilà “apostar per aquest nou govern metropo-

en una trobada amb alguns dels alcaldes de la

lità permetrà una millora en la gestió del terri-

Gran Barcelona, que representen els més de 3

tori molt important”. La creació de la nova

milions d’habitants de la zona. L’alcalde del

àrea metropolitana suposarà l’eliminació dels

Papiol, que representava a nou municipis de

Consells Comarcals de Baix Llobregat i del

l’àrea ha celebrat la recuperació d’aquest ens

Barcelonès.

Pàgina del diari Avui
explicant la noticia

CLUB DE LECTURA
sades les vacances, torna a posar les piles i ho fa amb un llibre escrit en
1932 per un escriptor anglès, Aldous Huxley "Un món feliç" . Un món feliç
és la història d'una societat futura dividida en castes en la que tots són
feliços, perquè el seu estil de vida és totalment d'acord amb les seves
necessitats i interessos. Els éssers humans són produïts en sèrie, mani-

Octubre 2004

Des de la Biblioteca s’informa de que El Club de lectura, després de pas-
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cadascun. Els descontents amb el sistema (els menys) són apartats de la
societat ideal i confinats en colònies especials on es rodegen d'altres
persones semblants, aconseguint també la felicitat.
La reunió es farà el proper dia 8 de novembre a les 20 hores, a la
biblioteca.
Per altra banda es vol aprofitar per agrair a Noemí Coll, Miriam
Cerezo, Carolina Haro, Mireira Fernandez, Barbara Maza, Aisha
Traoré, Esther Sedano la seva ajuda al centre de lectura durant el
Assistents a una de les xerrades del Club de lectura

mes de juliol.

UNIÓ DE COMERCIANTS I SERVEIS DEL PAPIOL
Sorteig 5ª Campanya d’estiu: excursió sorpresa per 10 persones el dia 19-9-04
He de dir que els que hem portat a terme les gestions d’aquesta
excursió podem estar satisfets i orgullosos, esperem que els que

Premiats

Establiments i Serveis

ens heu acompanyat també ho estigueu. HA sigut una excursió

Isidro Canet

Casanoves Assegurances

de cordialitat, enteniment i perquè no dir-ho, de bon menjar. En

Emilia Donaire

Peluquería Benito

nom de la UCP dono les gràcies a tots els que heu col·laborat

Joan Llopart

Avilés (Distop)

amb la vostra presència omplint l’autocar.

Carmen Amor

Granja Figueras

Agrair a Caixa Penedès, Caixa de Terrassa i al nostre Ajuntament

Johan Pelaez

Granja Figueras

que a través de la regidora de comerç, Teresa Parra, ens han
subvencionat part de l’excursió. Esperem, encara que sigui difícil, que la pròxima sigui millor. Ho intentarem.
Rebeu una cordial salutació.

Atentament, el president de la UCP
Antoni Rubio

de BAT a bat

pulats genèticament per a predeterminar la intel·ligència i capacitats de

Vida a la Vila
CONCURS de “Coneixements del Papiol”
Els guanyadors del concurs
de coneixements del Papiol
del passat número del Bat a
Bat han estat:
Albert Bel Sánchez, Aura Garcia Riu,
Patricia Suares Fernández, Ana Sánchez Escobar i Jordi Vendrell.
Les respostes correctes eren les
següents:
Quina santa és la patrona del Papiol?
(Santa Eulàlia) ; A quina comarca per-

La pedrera Berta, quin any...

tany la nostra vila? (Baix Llobregat) ; A
quina persona està dedicat el casal
Octubre 2004

d’avis? (Alexandre Figueres) ; Saps

de BAT a bat

20

quina professió tenia Pau Vila? (Car -

LES PREGUNTES PER AQUEST MES
SÓN LES SEGÜENTS:

tògraf) ; Com es diu el Parc que
envolta el poble del Papiol? (Collse rola) ; El castell del Papiol es de la
família d’un dels fundadors del catala-

1. Quina botiga del Papiol encara té un obrador al seu establiment?
2. Les escletxes, de quin material estan fetes?

nisme modern, quin cognom duen?

3. Quins són els patrons de la església del poble?

(Mora Almirall) ; A quina hora passa

4. Sabeu quin dia del més l'Ajuntament s'encarrega de recollir els
mobles voluminosos?

l’últim tren de la RENFE en direcció
Barcelona

amb

el

nou

horari?

(22.33h) ; Quina mida fa la Piscina
Municipal? (12’5 x 25 metres) ; Els
vídeos del Centre de Lectura es deixen, es lloguen o es presten? (Es pres ten) ; De quin color es la creu de la

5. Quines mides té el camp de futbol?
6. Sabeu de quina casa parlem, quan anomenem
"Cal Blanc"?
7. Quants regidors té la Corporació Municipal?

bandera groga del Papiol? (Verda) ;

8. On estava situat el "Cafè de la plaça" ?

Amb quin altre carrer conflueix el

9. Quin any va començar a explotar-se la pedrera Berta?

Carrer Xile? (Perú) ; Saps quin va ser
l’últim dia que va nevar al Papiol? (29
de febrer) ; La Peixateria anuncia en
el seu tendal que hi són des de 19 ...?
(1949) ; Amb quin número acaba la

10. Quin any es va fundar la Coral La Perdiu?
Els guanyadors del concurs (que resulten d’un sorteig entre tots els participants
que duguin les seves respostes al Centre de Lectura) rebran com a premi un llibre.

matrícula del Bus de l’Estació? (7) ;
Quin estil arquitectònic domina a l’Ermita de la Salut? (Romànic) ; Qui va
ser l’arquitecte de la “casa de pedra”

Per no perdre de vista el Papiol

del nostre poble? (Salvador Valeri

Són alguns, molts, pocs... els papiolencs i papiolenques que per diferents causes un dia dei-

Pupurull) ; Quants equips de futbol hi

xen de viure al poble. Tot i aquest fet no volen deixar d’estar en contacte amb la realitat de

ha a l’Esport Base? (2) ; A quants qui-

la nostra vila ni amb la vida dels seus habitants. Per aquesta raó, potser, a alguns d’ells o a

lometres es troba Molins de Rei del

algunes d’elles, els faria gràcia rebre la revista que ara teniu entre les mans i compartir amb

Papiol? (2-3 km) ; Qui va guanyar l’edi-

tots nosaltres les noticies i informacions sobre el què passa al Papiol al llarg de l’any.

ció del 2003 dels cotxes inimagina-

Si coneixeu alguna persona que es trobi en aquesta situació feu-nos–ho saber (a la

bles? (Els Grisos) ; Com es diu l’Escola

Oficina d’Atenció al Ciutadà) i els hi farem arribar el Bat a bat puntualment allà on

de Música? (Miquel Pongiluppi).

ara visquin.

Vida a la Vila
Comerços de la vila: Supermercat Avilés

L’Eugènia i en José a la Caixa del Super

L’Eugènia i el José Avilés

tenim clients que porten 20 anys venint al super, per tant ens hem

fa 27 anys que treballen al

anat seguint les vides i ens coneixem molt bé” recorda en José. Els

Supermercat que du el

fills, a diferència d’ells, segurament no seguiran en el negoci. “Ara

cognom de la seva famí-

els joves tenen una estil de vida diferent a nosaltres. Hi ha molts

lia. El va inaugurar el seu

pocs joves que vulguin treballar els dissabtes, per exemple” explica

pare, l’any 77, en un edifici

l’Eugènia, “els joves d’avui en dia no estan fets pel comerç”.

de l’Avinguda Generalitat

Els dos germans tot just tenen quaranta anys, expliquen que al

on ara hi tenen el magat-

Supermercat si ve a comprar de tot, que la gran compra setma-

zem. El supermercat ha

nal el dissabte no ha canviat, però que ara és compra més al

viscut al ritme en que la

llarg de la setmana, especialment la gent gran, “sempre els pri-

societat ha anat canviant, i als seus prestatges s’hi ha anat col·locant

mers en arribar”. Estan contents de la feina que fan i es nota.

Fitxa Tècnica

bolleria per els més menuts, dels paquets de xocolata o galetes que

Anselm Clavé, 2.

abans només es trobaven en alguns països europeus, dels primers

Telèfon: 93 673 07 95

menjats preparats, de la cuina de cinc minuts... Tota una vida assor-

Horari: De dilluns a divendres: De 9a 14 i de 17 a 20h. De dilluns a dissabte (dissabte tarda tancat).
Al supermercat Avilés també fan servei a domicili i preparen les
comandes per fax o telèfon.

tint a la gent del Papiol de les seves necessitats alimentaries.
Tants anys al poble han convertit el supermercat Avilés en una
referència dels papiolencs. “ Aquí som tots com una gran família,

Astronomia
ON SÓN ELS ESTELS? (II)
L’altra causa de minva de la visió estel·lar és la pol·lució lumínica. Tornem a l’exemple de la finestra amb el vidre poc transparent. Si és de nit i el llum de l’habitació està apagat encara percebrem alguna cosa de l’exterior, però si l’encenem
el que veurem és la terbolesa del vidre. De l’exterior només veurem els fanals
més lluminoos. Això és el que passa amb la contaminació lluminosa dels nuclis
urbans: l’enllumenat públic, publicitari i ornamental –generalment exagerat i
irracional- projecta a l’atmosfera una llum que queda dispersada per les partícules de l’aire i enterboleix la visió del cel.
Des del febrer d’enguany ha entrat en vigor la llei de protecció del cel nocturn,
promoguda per la Generalitat de Catalunya, però com tantes lleis promulgades
que aparentment no donen un benefici econòmic immediat, no s’aplica, i se
segueixen il·luminant edificis civils i religiosos amb focus des de baix, enviant la
major part de la llum cap el cel. Els poblets de muntanya no s’escapen d’aquesta
febre il·luminadora, i si fa pocs anys podies anar amb el telescopi a ermites dalt
de turons de la Segarra, de la Terra Alta, o de les valls del Pirineu perquè eren
llocs elevats i foscos actualment la gran majoria estan il·luminades tota la nit,
amb una despesa innecessària d’energia i diners.
Un dels motius que em va dur a instal·lar-me al Papiol va ser que hi venia sovint per
assumptes professionals, i com que alguna vegada havia assistit a festes populars i
concerts nocturns al castell me’n vaig adonar que les condicions de visibilitat del cel
eren molt bones. Des de les Escletxes es veia la Via Làctia perfectament, ja que ana-

ves a les Oliveres i ja et trobaves a les afores del poble; no calia anar més lluny per
observar galàxies i nebuloses. Des de l’any 1992 tot ha canviat fatídicament, i les
condicions de qualitat del cel han davallat de foma estrepitosa, amb la creació de
noves àrees urbanitzades. Malauradament, cap municipi s’escapa d’aquesta plaga,
més arrasadora d’espais verds que la processionària i els incendis forestals.
El fet de pujar fins a la Salut no representa que les condicions millorin sensiblement.
Potser al cim del Puigmadrona es guanyaria alguna cosa, però el fort impacte ambiental ocasionat per la il·luminació dels nusos de carreteres que envolten el nostre municipi, agravat per la forta pol·lució atmosfèrica del proper Castellbisbal, enterboleix
greument el cel papiolenc. A més, un altre element en contra per a l’ascensió al Puigmadrona és el cadenat que priva de pujar-hi en vehicle. Aquesta privacitat d’ascendir a
turons, segons diuen per tal d’evitar incendis forestals –quina eficàcia la considero
força dubtosa (al piròman li és més pràctic desplaçar-se en bibicleta)-, representa un
fort inconvenient per als aficionats a l’astronomia, ja que l’equipament és relativament
-o molt- pesat, i convé instal·lar el punt d’observació a l’abast del vehicle.
Les entitats astronòmiques amateurs organitzen camps d’observació a la
recerca de cels nets, i cada vegada s’ha d’anar més lluny. Per exemple, l’Agrupació Astronòmica de Sabadell va començar anant al coll d’Estenalles (Matadepera) 21 km; després a la Mata (Mura): 25 km; com que el cel se seguia degradant, al salt següent va ser a Sant Martí Sesgueioles (Alta Anoia): 74 km o a Su
(Solsonés): 80 km. Actualment els camps estan establerts al Montsec d’Àger (la
Noguera): 165 km. Com es pot veure els astrònoms hem de fer nostres les paraules del Viatge a Ítaca “hem d’anar lluny, més lluny,…”.

Ens fem ressò en aquest número del Bat a bat
del servei que ofereix Radio Taxi Transports i Missatgers del Baix Llobregat.
Per contactar amb aquesta empresa de taxi i missatgeria
dins la nostra comarca podeu trucar al 93 630 30 30
o mitjançant la seva pàgina web: www.taxibaix.com
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les Coca-Coles i de les Pepsi-Coles o de begudes com l’Aquarius, de la
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els productes nascuts dels nous costums alimentaris. L’arribada de

E l Ra c ó d e l a C u l t u ra
Des del Centre Municipal
de Lectura
per Elsa Garcia | Recomanem un llibre

Nota d’Agraïment

"PA NEGRE", EMILI TEIXIDOR. EDITORIAL COLUMNA
Aquest llibre se situa en l'escabrosa postguerra, en un ambient de boira i en clau de drama
fabril i rural, un drama on s'entrecreua la memòria personal i les històries, de vegades les
llegendes, aplegades d'aquí d'allà. El narrador, l'Andreu, un noi de la Plana de Vic, un
narrador innocent i inconscient, que viu pràcticament sense pares, amb el pare
empresonat, la mare a la fàbrica, intentant fer-se un lloc en el món que l'envolta...
Quan t'està explicant el món que envolta aquest noi, els seus paisatges, la casa de pages,
els arbres que canvien de color, sembla que estiguis contemplant un quadre d'en Vayreda,
o llegint el llibre d'en Josep Pous i Pages, la vida i la mort d'en Jordi Fraginals.Us el
recomano, passareu unes bones estones, llegint-lo.

Octubre 2004

Des de
l’Escola de Música

de BAT a bat
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Per Montse Faura | Recomanem un disc
"Real Gone". Tom Waits
Pel Real Gone, Tom Waits torna a comptar amb l’ajut de la
seva dona, Kathleen Brennan, així com una llista extensa de
col·laboradors. Entre ells, destaquen l’ex baixista de Canned
Heat, Larry Taylor, el guitarrista experimental de Nova York
Marc Ribot (que ja havia treballat amb Waits anteriorment),
Brain Manita i Les Claypool de Primus; el fill d’en Waits,
Casey, que col·labora en la percussió. Tanmateix, el
productor del disc és en Mark Howard, que ha treballat amb
gent com Bob Dylan i REM.
Pels qui us inicieu en les “rareses” d’en Waits és un disc
imprescindible per descobrir , ple de temes intimistes amb
la seva veu peculiar que el caracteritza. Un disc perfecte.
Preu: 15,95€ / 2.654 pts
www.officialtomwaits.com/

Cine-Club
de Molins de Rei
19 de novembre
Big Fish (Tragicomèdia Fantàstica) de Tim Burton
Amb Ewan McGregor, Albert Finney i Bill Crudup.
Edward Bloom s’ha buscat una reputació com a explicador
d’històries sobre la seva vida de jove, quan la seva passió
pels viatges el va portar per tot el món. Les seves mítiques
proeses van des del més encantador al surrealisme.
Aquestes fabuloses històries encanten a tots excepte al
seu fill Will, que ha escapat de la llar per fugir del seu pare.
Però quan Edward agonitza de càncer, Will intentarà apropar-s’hi de nou, encara que per fer-ho haurà d’aprendre a
separar el que és real del que és ficció.

Ja fa temps que quasi diàriament
la Sra. Paqui Fernández ve a la
Biblioteca
a fer un recolzament. Sincerament,
en molts moments, sort d'ella,
sobre tot ara que ja han començat
les classes i hi ha molta feina.
Ordinadors, fotocopies, control de
préstecs, telèfon, consultes.....

En x @ rx @
>> http://www.barrabes.com
Ara que arriba l’hivern per
molts s’acosta el temps de
treure la pols dels esquís i
llençar-se de nou a lliscar per
sobre la neu. Per informar-se
de tots els detalls relatius a la
muntanya (roba, equipament,
pistes obertes, meteorologia..)
una bona opció és connectar-se a aquesta pàgina web,
una de les més prestigioses del sector.

>> http://www.vilaweb.com
A aquest web de notícies, creada
exclusivament per a la Xarxa, és
una de les més prestigioses en
l’àmbit català i enguany li ha
estat concedit el Premi Nacional
de Periodisme 2004.
Són
interessants les seves seccions
locals (del Baix Llobregat hi ha la
de Cornellà, Molins de Rei o la de Sant Feliu) i per un
excel·lent ús de la hipertextualitat oferint als internautes
molts enllaços per aprofundir en les noticies del dia.

>> http://www.turismerural.com
Si aquesta tardor o el proper
hivern voleu fer una escapada
a algun apartament, hotel o
masia rural aquesta és una
bona pàgina per consultar.
Donen informació de més
d’un centenar de possibilitats
d’allotjament a totes les
comarques de Catalunya.

La nostra gent
Ruben Parera.
El Vi del Papiol
En Ruben Parera té una sort que molts joves voldrien
per a sí mateixos: en Ruben Parera sap què vol fer a
la vida... i ja s’hi ha posat. Des de fa quatre veremes
aquest jove papiolenc de 25 anys fa vi. Tenacitat,
dedicació i talent units per elaborar els seus propis
caldos des d’un petit celler situat a la mateixa masia
familiar de Can Minguet. Aquests, ressenyats ja a les
bones revistes del sector, estan cridats a ser -si no
ho són ja- una de les senyes d’identitat del nostre
poble de les que podrem estar contents.

Ruben Parera a la cava on treballa els vins.

vins, només des de fa dos anys, però, professionalment, en socie-

final, s’ha convertit en una experiència vital. Al final es tracta de

tat amb el seu pare. Les estones que li deixa lliure el vi les dedica

crear un producte que afecti a les persones, al seus sentits. És, en

a estudiar, a Barcelona, per Enginyer Agrònom, i quan acabi la

certa manera, una forma d’art i per a mi s’ha convertit en una

carrera marxarà a Tarragona a especialitzar-se i treure’s el títol

filosofia de vida”. Són paraules que surten de la boca del mateix

d’enòleg, encara que ja té ben demostrat que sap fer vins a cada

Ruben Parera, paraules que només llegides els hi falta la intensi-

ampolla que treu al mercat.

tat i passió amb les que el protagonista d’aquesta pàgina les

En Ruben viu molt content al poble, i admet que li costaria molt

expressa. Aquest jove papiolenc parla amb

deixar-lo si algun dia se li presentés la disjun-

precisió milimètrica de tots els passos i de

tiva. “Com al Papiol no s’està enlloc” asse-

tots els processos que necessiten els seus

gura aquest jove que participa també activa-

vins per passar d’uns grans de raïm a una

ment

ampolla de vi que aporti una experiència a

Andròmines”. L’homenatge que li ha fet al

aquells que l’obrin. Hi posa el cor, i també el

Papiol és col·locar la imatge de la silueta del

cap... però sobre tot i posa la dedicació que

Castell medieval a l’etiqueta dels seu vins

només hi pot posar una persona apassionada

Faustino Parera i Sassó Parera.

amb el que fa. Ell començà a interessar-se

Si voleu tastar el vi del Celler Minguet podeu

per la terra de ben petit, li ve de família, que

buscar-lo en els següents comerços: Supermer-

es la propietària del Mas Minguet. Als 13 anys

cat Charter, Granja Figueres, Forn de Sant Joan i

va marxar internat, fins els 18, a una escola

Suc de Pàmpol.

d’agricultura. Allí començà a fixar-se espe-

La pàgina web.

www.cellerminguet.com

estarà

activa

cialment en el vi. Després va treballar en una
gran bodega, on “realment vaig aprendre a

dins

el

grup

finalment

de

teatre

a

“Les

mitjans

de

novembre.

El Sassó i el Faustino Parera

PERSONAL I INTRANSFERIBLE
1) El

principal

tret

del

teu

caràcter?
Somiador
2) La qualitat que prefereixes
en un home?
La capacitat de sacrifici, d’esforç per les coses
3) I en una dona?
Que tingui un bon fons
4) Què és el que més aprecies
dels teus amics?

5) El teu principal defecte?
La inconstància
6) El color que més t’agrada?
Tota la gamma dels colors
terrossos
7) La flor que més t’agrada?
El gira-sol
8) L’animal que més t’agrada?
L’home…i la dona!
9) Els teus escriptor preferits?
No en tinc cap de prefe-

10) Quina

música

escoltes

sovint?
Cantautors,de

14) Quin fet t’inspira més indulgència?

diferents

generacions i nacionalitats
11) Els teus herois de ficció?
“El Joves”…la sèrie britànica,
eren brutals!
12) Personatges referència en
la vida real?
Alguns familiars molt propers
13) El que més detestes es..?

Tot es pot perdonar, si no te
mala fe
15) Estat

actual

del

teu

esperit?
Accelerat, però amb serenitat
16) Quin és el teu lema?
“Fes coses a la vida que tin-

Que estiguin pel que faci

rent, m’empasso tot el que

La hipocresia en general…i la

guin sentit, amb una certa

falta…per riure o plorar

puc

hipocresia política

màgia”
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pensar en independitzar-se. Des de l’any 99 fa els seus propis

elaborar el vi, des de tenir cura de les vinyes fins l’embotellament
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ser enòleg”. La experiència va ser fructífera en aquest sentit i va
“Més enllà dels diners i més enllà de l’ingent treball que suposa;

Transports i telèfons d’interés
Horaris RENFE
Papiol 

 Terrassa

BCN

BCN

 Terrassa

Dissabtes i festius

Feiners
6.45
7.28
7.46
8.16
8.46
9.17
9.47
10.17
10.47
11.17
11.47
12.17

Papiol 

12.47
13.16
13.46
14.16
14.47
15.17
15.47
16.17
16.47
17.17
17.46
18.16

18.46
19.16
19.41
20.10
20.58
21.32
22.33

5.08
6.15
7.23
7.55
8.23
8.37
9.16
9.37
10.16
10.37
11.16
11.37

12.16
12.37
13.16
13.37
14.16
14.40
15.16
15.37
16.16
16.37
17.16
17.37

Papiol



Feiners
18.16
18.40
19.16
19.37
20.16
20.37
21.16
21.45
22.16
22.45

6.31
7.36
8.06
8.36
9.01
9.31
10.01
10.31
11.01
11.31
12.01
12.31

Horaris Autobusos
Castellbisbal
Feiners
El Papiol
6.20
7.00 (Directe)
7.25
8.25 (1)
9.25
10.25
11.40 (1)
13.25
14.40 (2)
15.25
16.40 (1)
18.25
19.40



Papiol



Dissabtes
El Papiol
7.25
9.25
11.25
13.25
15.25
17.25 (1)
18.25
20.25

Martorell

Papiol

Dissabtes i festius
13.01
13.31
14.01
14.31
15.01
15.31
16.01
16.31
17.01
17.31
18.01
18.31

19.01
19.31
20.01
20.45
21.15
21.46
22.10

7.01
7.11
7.47
8.05
8.47
9.05
9.47
10.05
10.47
11.05



PAPIOL

Diumenges
i Festius

Feiners

El Papiol

7.00 (A)
8.10 (A)
11.40 (A)
13.00 (A)
14.15 (A)
15.30 (A)
17.00 (A)
18.15 (A)
19.15 (A)
20.00 (A)
21.10 (A)

SORTIDES DEL PAPIOL
6.30
7.10
7.30
7.55
8.25
8.57
9.27
9.57
10.27
10.57
11.27

9.25
12.15
15.25
17.30
19.45

Dissabtes
8.15 (A)
10.15 (A)
12.15 (A)
14.15 (A)
16.00 (A)
19.15 (A)
21.15 (A)

Diumenges
i Festius
10.15 (A)
13.00 (A)
16.10 (A)
18.15 (A)
21.15

16.47
17.05
17.47
18.05
18.47
19.05
19.50
20.05
20.47
21.24

21.54
22.35
23.39
00.23



ESTACIÓ

11.57
12.27
12.57
13.27
13.57
14.27
14.57
15.27
15.57
16.27
16.57

17.27
17.57
18.27
18.57
19.27
19.51
20.12
20.33
20.56
21.25
21.56
22.20

12.10
12.40
13.10
13.40
14.10
14.40
15.10
15.40
16.10
16.40
17.10

17.40
18.10
18.40
19.10
19.41
20.02
20.23
20.46
21.15
21.46
22.10

SORTIDES DE L’ESTACIÓ

(A) Viatge per Autopista
(2) Excepte juliol i agost
(1) Viatge només fins a Molins de Rei Agost: Horari dissabtes

Horaris Autobusos nocturns
Sortida de BCN- Plaça Catalunya
1,05 - 2,05 - 3,05 - 4,05

11.47
12.05
12.47
13.05
13.47
14.05
14.47
15.05
15.47
16.05

Bus de l’Estació

SORTIDES DE BARCELONA

Barcelona

 Martorell

*Arribada estació de RENFE-El Papiol
1,38 - 2,38 - 3,38 - 4,38

* Recordar al conductor que ens dirigim (si és el cas) a la part alta del Papiol

6.40
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.10
10.40
11.10
11.40

Vull trucar a ...
Ajuntament
Dispensari Municipal
CAP Molins (Consultes)
Creu Roja
Servei d’Urgències Molins
Servei d’ambulàncies-Urgències
Farmàcia Vilà
Escola Pau Vila. Direcció
Cicle Inicial
Educació Infantil
Escola Bressol El Cucut/Escola Música
Correus
Policia Local
Mossos emergències Trànsit
Bombers Sant Feliu
Piscina Municipal

93 673 02 20
93 673 15 35
93 668 77 11
93 668 10 26
93 680 28 76
061
93 673 07 74
93 673 00 22
93 673 03 36
93 673 08 83
93 673 12 79
93 673 02 40
93 673 20 00
088
93 666 10 80
93 673 03 96

Pavelló d’Esports
Deixalleria
Centre de Dia Josep Tarradellas
Casal d’Avis Alexandre Figueras
Centre Municipal de Lectura
Casal de la Dona
AVARIES
Aigües
Fecsa-Enher
MOSECA (Manteniment enllumenat públic)
Catalana de Gas
ATENCIÓ AL CLIENT
Aigües
Fecsa-Enher
Cementiri
Parròquia

93 673 03 77
93 673 17 24
93 673 01 90
93 673 16 53
93 673 20 41
93 673 11 95
93 337 02 84
900 77 00 77
900 72 43 65
900 75 07 50
900 71 07 10
902 50 77 50
93 673 05 35
93 673 01 21

